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A BIT-LET 46. szSmat tartja ke-
z£ben a tisztelt olvaso. S mint-
hogy lapocsk£nk mindig is

szerette a rendhagyo doigokat,
ugy gondoltuk, hogy ezt a
meglehetosen nem kerek sz£mot
haszn^ljuk ki arra, hogy
olvas6ink ele* tarjuk gcndjainkat,
s segftslguket ke>juk
a megujul£shoz.
Mart mi tdrt£nt, mi vdltozott meg
a hazai, sz£mft£stechnikai sajt6t
olvas6 kdzdnse~g kor£ben
az el mult negy 6vben?
(Bizony, ez a 46 sz£m k6t szam
hfj^n negy 6v alatt jelent meg I

Ennyit tetszettek oregedni,
kedves tdrzsolvasdk, velunk,
szerkesztokkel egytitt

!

)

Amikor elkezdtuk, az egyetlen,
akkor szinte m6g kiza>6lag

a profiknak sz6ld
Sz6mit£stechnik£n klvul semmife-
le homecomputereseknek Mszuid
tap sem volt kis haz£nkban.
Amikor elkezdtuk, alig volt rn^g
g6p az orszdgban - n£h£ny ezer
ABC 80, ZX 81, Spectrum
gs Commodore 64, HT, valamint
n6h£ny sza> sajSt 6pjt6su
HOMELAB, s paY, alig jegyzett
marka. Amikor elkezdtuk, bizony
minden sor inform£cio kincset
art az olvasok sz6mara.

Az elmult evekben megsokasodtak a lapok, amelyeket az
amatdrok megvehetnek, s amelyeket nekik kiv6nnak eladni.

(Orulunk, hogy megsokasodtak.) Az elmult evekben tdbb tfz-

ezer ge> eYkezett az orsz£gba, s p£r ezret itt is legySrtottak.
Az elmult evekben kicsit tan zs£kutc£ba is jutott az amator
sz£mft6gepes mozgalom.
Az elmult eVekben haT tstennek ugy irezzuk a BIT-LET azert
megtartotta sajatos karakterdt, hangv6telet, s ily m6don orzi

pozfci6it a hazai szaksajtdban. Akkor meg mi a gorid? -ker-
dezhetik olvasdink. IMos, ugy erezzuk, hogy eppen a mozgalom
(ha egy£!tal£n lehet ezt mozgalomnak nevezni, no de nem
talalunk jobb szot ra) lenduletvesztdse, az a tSny, hogy egyre
6lesebben lehet hatdrt huzni a hobbi hasznSlatu, s a prof i c6lu

szeme~lyi sz£mft6g6pek koze,
megv£ltoztatja, megvaltoztatta

a helyzetet. Mlg n6gy evvel
ezelott hasonld dolgok 6rde-

kelt£k azokat, akik eredeti
szakmajukat tekintve ugyan nem

voltak sz£mrt£stechnikusok,
de a szeme~lyi sz£rmt6g£pek

|f|||fev megjelenesekor mernokk^nt,
^kdzgazd^szkent ezzel kezdtek el

foglaikozni, s azokat, akik
didkkent, feinottkdnt tanul-

gattcik a ge> kezeleset, progra-
moz^t, s a legujabb j&t&kok
megoldds£t. Addig ma ez az
akkor hasonld erdekldddsG

kdzonseg kett6vSlt. Eg6szen
mas e>dekli a profikk£ valt

programozokat, felhaszn£f6kat,
s m3s a didkokat, a hobbi szin-

ten megmaradt eVtfeklddoket.
Ugy gondoljuk, hogy a meg-
vSltozott helyzethez alkai-

mazkodnunk kell. Taldn a
BIT-LET elmult n6gy6ves

tdrt6net£ben is erzekelhet6
volt idonkdnt a v£ltoztat£s

sz£nd£ka. De most szukslget
eVezzuk, hogy bizonyos valtoz-
tatdsok, uj rovatok f6trehoz6sa,

rie"h£ny regi megszuntet6se
ok£n szerkesztoi jelszavunkhoz

* hfven kik6rjukazolvas6kv6le-
mdnydt is n^h^ny kdrddsben.

K6rjuk tehat, hogy mindazok az olvas6ink, akik ugy eVzik - a
jdvdben is veltink klvdnnak maradni, olvasoink lesznek ez-
ut^n is, toltsdk ki azt a ndhiny perc alatt kitdithetd kis kerdo-
fvecsk^t, amefy a 30. oldalon tal^lhatd. S ha ma> kitoltdttlk,

adjik is postira. Cser^be nem fgerhetunk mist, minthogy a
beerkeifcett c£dul£kat osszesftjuk, s nemcsak kozoljuk az ered-
menyeket lapunkban, de figyelembe is vesszuk munkink-
ban.

Segftsdguket eldre is koszoni a szerkesztd:

• Angyalosi L4szt6

1

bel0lr6l

® Hlroldal - amelyben ezutta! az uj IBM csaladot tekinthetik meg, s mint minden, ami IBM, ez is az e>dek(6d6s kozeppontjaban

van vilcigszerte.

Exdoctor- akinek van Commodore drive-ja, annak van rendszerlemeze is, s annak megvan ez a program is.
;

Segitunk a kezel^s^ben.

B/so kSzboH a TV-computerr&i - ez a r^sz ismet az Editorr6! sz6l.

Figyelem IProgramokat vennGnk! - Hogy milyeneket, azt is megmondjuk.

Adat&tvitei - a TVC 6s a Primo kozott. Egy specialis felhaszn^l^s mik^ntje.

Tekn&cgrafika FORTH-ban - az els6 nem BASIC 6s nem is g6pi k6du program a BIT-LET-ben - Spectrumra.

SorvezatS - ezuttal a kombinat6rik^r6! - szakkdrok vezettfinek.

Posta - amelyben hosszasan valaszofunk a Piusz/4-es User portj^nak hasznalatardl szdid k^rd^sre.

KSrdoiv - amelyet remSljuk, sokan kitoltenek 6s visszakuldenek.

Hardver dtletek - Eprom a Spectrumhoz.

K&nyvmoly - ragcsctlonk egy Ojabb ismeretterjeszt6 mure vetette r£ mag^t.

TapasztalatnyerS - amelyben az<§rt 5000 forintnyi v^s^rl^si utalv^nyt lehet nyerni!
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A Commodor drive-hoz kapott gyfiri DEMO leme-
zen szereplo EX-DOS &» DISK DOCTOR C 64/VC
1541 programmal, kello dokument6ci6 hi£ny£ban
sok C 64 tulajdonos nem tud mit kezdeni. Pedig ez
a program minden amator gdptulajdonos kincset
6rS segddprogramja. Az aidbbiakban rdviden dssze-
foglaljuk azokat a tudnival6kat, amelyek ismeret6-
ben mindenki sikeresen haszn£lhatja az EXDOC-
TOR-t.
A program betolt§se LOAD "EXDOCTOR", 8, 1 utasftSs-
sorrai tortenik. A sikeres betoltes ut£n az aiebbi ffimenu
Icithatti a k6perny6n:

Menu Commands * Motful Commands

Fl Activity Unit B *
F3 Character Color *
F5 Bar.kgr* Color -ft

I Initialise #
C Catalog *
D Ext- Directory *
B BAM *
S Sector© #
T Track© #
X Buffers #
M Disk CPU Memory #
9. Quit System •*

Fl Flip Page > <

F3 Last Page
F5 Next Paye
M Modify
# Decimal Output
£ Hew Dutput
H Hardcopy Unit 4
R Re-read Data
W Write Back
^ Return to Menu

MODIFY COMMANDS
S3'™9 Decimal Input
$ Hex Input

ASCII Input

JL

Zero Data
Re--read Data
Write back & A

Return t p Modul

e

A PARANCSOK ERTELMEZESE

D Ext. Directory

BAM

S Sectors

T Tracks

X Buffers

M Disk CPU Memory-

Q Quit System

MODULE
COMMANDS
F1 Flip Page

F3 Last Page

F5 Next Page

M Modify
# Decimal Output

$ Hex Output

H Hardcopy Unit 4
R Re-read Data

W Write Back

t Return to Menu

MENU
COMMANDS
F1 Activite Unit 8

F3 Character Color
F5 Backgr. Color
I Initialize

C Catalog

- menuparancsok

- aktivalja a 8-as egyseget (a drive-

otJ
- a karakterek szfn6nek kiveiasztcisa
- a hatter szm6nek kivSlasztcisa
- a meghajt6ban levo lemez ini-

cializalasa

- directory megjelenftese a keper-
nyon

MODIFY
COMMANDS
0-3 Decimal Input

$ Hex Input
" ASCII Input

kib6vftett directory megjelenftese
• foglalts£gi t6rkep kirajzolasa a
kepernyfire

szektor-(blokk) tartalom megjele-
nftese

trekkenkent a szektorok els6 7
byte-j£nak kifratasa

lemezbuffer teruletek megjelenf-
tese

drive CPU tartalmSnak megjelenf-
tese

-fefdolgoz£s v6ge, kiiepes a rend-
szerb6l

- modulparancsok

- beolvasott lap elsd, illetve h£ts6
126 byte-janak felvSltva tortenS
megjelenftese
lapoz£s vissza (LSncoiesi mutat6
szerint)

- lapozSs e!6re (Lencoiesi mutat6
szerint)

- m6dosft6 rutin hfvcisa

- mem6riatartalom kifrSsa decim£-
lisan

- memuriatartalom kifrSsa hexadeci-
meiisan

- kepemy6tartaiom kinyomtatctsa
- megjelenftett adatok ujraolvasta-

tesa
- m6dosftott eilapotok visszafr^sa a
lemezre

- visszateres a m6dosit6 rutinbbl a

f6menure

- m6doslt6 parancsok

- adatbevitel decim^lisan
- adatbevitel hexadecimeiisan
- bevitel karakteres form^ban pi.:

$30=48
- adatok nullcizasa a kijelolt sort6l
- megjelenftett adatok ujraoivasesa
- m6dosftott adatok kifr£sa lemezre
es visszateres az alap uzemmddba

f Return to Module ~ visszateres alap uzemm6dba

2 Zero Data
R Re-read Data
W Write back & t
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MODULOK RESZLET
MAGYARAZATA:

I (INITIALIZE funkci6:

Id6nk6nt eltffordul, hogy a diszk esetleges hibcija miatt
nem tudja elv6gezni a szuks^ges mOveleteket. Az INITIA-
LIZE funkcib haszricilat£val a drive a bekapcsoISs utSni
Sllapotot veszi fel.

C (CATALOG) funkci6:

Haszn^lat^val megtekinthet6 a lemez ctmkejegyzdke. Csak
k6perny6funkci6!
D (Ext. Directory) funkcib:

Lehet6v6 teszi a cfmkejegyz6k „keze!6s6t", kul6nboz<5 in-

form£ci6k Iek6r6s§t a 18-as szektorb6f.

Lehets6ges manipuldcidk:
Module LUBNTH'%RWVZM
Modify LUBNTH'ZR INST DEL

MODULOK ISMERTETESE:
L - Iev6di az osszes file-t a torISs ellen

U = tor!6s elleni v^delem feloldSsa

B = blank-el, SPACE-ekkel feltolti a file nevet 1 6 karakter

hosszCisSgig

N = blank-el6sf megszunteti
T = k6perny6re frja a programfile-ok betolt6si dm6t, 6s a

programfile-ok v£gcfm6t
R = megjelenftett adatok tijraolvas£sa

H = (HARDCOPY) nyomtat^s
* = megszunteti a programok sorsz£mozotts3g3t
% = sorsz£mozza a programokat
W = adott blokk visszafr^s a lemezre
V = validciISs (nem haszn&lt szektorok felszabadft^sa)

P - megszunteti a torl6sre kijelolt file-okat (el6tte vissza

kell t6rni a modulba!)
S = P+file-nevek tfpuson beluliABCsorrendbe rendez6se
M = m6dosft6 rutin hfv^sa

Lehetsdges m6dosit6sok:
FIGYELEM ! A m6dosftSs mindig a kiv£Iasztottfile-ra vo-
natkozik.

L, U, B, N, T, R, mint a modul uzemmbdban.
DEL = kiv£lasztott file torl6se a cfmkejegyz6kb6l
INST = kiv^lasztott file el6besziir£s (Ores hely el66llit£sa

c(mkejegyz6kben)
Z = torli az adott file-t 6s az osszes ut6na kovetkezfit

t = visszat6r6s a modulba (Cfmkejegyz6k kifr£sa csak a

modulba)

B (BAM), LEMEZFOGLALTSAGI TER-
KEPET RAJZOL
M = szabad blokk
* = foglalt blokk
s = torolt blokk
F3 = lapoz£s el6re

F5 = lapoz£s h3tfa

M6dosit£si Iehet5s6gek:
E = teljes t6rk6pet ad, azaz kijelzi a torolt blokkokat is

A = ALLOCATE, szabad szektorok lefoglaleisa

F = FREE, szektorok felszabadft£sa a BAM-ban. KivSIasz-

tSs CRSR billentyuvel

Az F3, F5, M, R, W 6s a felfe!6 nyfl hatSsa ana!6g a mar
leirtakkal. A H parancs a k6perny6 tetej6t6l nyomtatja a

BAM t6rk6pet a BAM v6g6ig.

S (SECTORS) FUNKCIO (SZEKTOR.
TARTALMAK)
Egy adott blokk k6perny6re fr^sa(k6t r6szletben) 6s az adott
blokk m6dosft6sa.
A modul hfv6sakor els6k6nt a lemez 18/0 szektor6nak az
eis6 fel6t frja kL Minden szektor csak k6t r6szletben f6r el

a k6perny6n.

F3 =* lapoz6s elore

F5 - lapoz£s h6tra

M6dosit£si lehetos§gek:
T = Trace Links bekapcsoI6sa Iehet6v6 teszi az 'P 6s %'

funkci6 haszn^lat6t

F = First Block, trace utan:l^ncels6elem6nekmegjelenit6se
L = Last Block, trace ut£n: I6nc utols6 elem6nek meg-

jelenft6se

C » Copy Block - a kivSlasztott blokk 6trh6sol6sa tetsz<5-

leges helyre

N = Next non-zero Block, a kovetkezfi nem Ores szektor
megjelenft6se

M = m6dosit6 rutin hfvSsa
M6dosftcis byte-onk6nt, vagy Z (teljes szektor nul!6z6sa).

A byte-ok kiv6laszt6sa a CRSR billentyukkel tortenik.

W = m6dosftott Sllapot vissza(r6sa a lemezre

Monitorszeru alkalmaz6s „SECTORS" m6dban:
Modify m6dot kell v6lasztani, majd " (id6z6jel) beiit6s6t

kovet6en, a Value": ut6n kell befrni az tij, bevivendfi ka-
raktert Az „R" funkci6 itt is mfikodik!

T (TRACKS) FUNKCIO SAVTARTAL
MAK):
T (TRACKS) funkci6 (s6vtartalmak):

A kiv6lasztott s6v szektorainak els6 7 byte-ja jelenik meg.
F3 = lapoz6s e!6re

F5 ~ lapoz6s h^tra

M6dositisi lehetSs6gek:
C = teljes s£vtartalom m6sol6sa tetsz6leges helyre

F ~ teljes s6v ujraform^z6sa adatvesztes6g n6lkul

W = az adott track tijraformatt6l6sa

Megjegyz6s: Teljes lemez iijraform6z6s NEW paranccsal.

X (BUFFERS) FUNKCIO (LEMEZBUF
FEREK):
F1 = flip-flop

F3 « lapoz^s el6re

F5 = lapoz6s h6tra

Mddosftds byte-onk6nt, vagy Z (adatok null6z^sa)

M (DISK CPU MEMORY) funkcib (drive mem6riatartalom
- ROM)
Hardcopy Iehets6ges,

k&zreadta: Honti Tamis

C 64-es gdphez eredetileg metl6keit Oj hasznSlatf
utasit^st cser6!n6k n6met nyelvfirfil angol nyeivfire.

V^rom hasonld nyelvi probl6m3val kiiszkodfi sorstdr-

saim leveleit. N&netiil tud6k, akiknek angol nyelvu
g6pkonyve van frjanak.

Holbok Ferenc, 9100 T6t, Szabadsig u. 24.

C 16, C 116, Plus 4 szSmft6g6pre orosz 6s angol nyelvi

oktatdprogramok eladdk. JSt6kprogramok c$er6je.

KdlmSn Albert, 3330 Eger, RSkdczi Ot 31 . Hi. 1 1

.

Tel. iizenet: 143-031, 330-345 (Bp.)

Keresek Sinclair, Sinclair User, 6s egy£b sz^mi-
tSstechnikai Oisfigokat ZX Spectrum cikkekkel 6s prog-
ramokkal.
Ged6 TamSs, 1 1 65 Bp., Veres P6ter tit 1 21 . Tel.: 838-037

C 64-re cserdlndk programot lev^lben vagy szem6-
lyesen. Csak kazettSn.

Szab6 ZoltSn; 1 21 1 Bp., T£nc$ics M> Ot 65. 1/4.

C 16-os programokat csaHMek!
Sz6kely Tam^s, 1 054 Bp., Rosenberg hp. u. 21 . 1 /2.

TV-computer jdt6k 6s felhaszn£!6i programokat
cserSln6k. A programlistdt rovfd tartalomma) az al^bbi

cfmrek6rem:T6m6ri2olt5n, 1 148 Bp., Fogafasi Cit 28-54.

SZAMITASTECKNtKAl M E LIE KLET -1 9 87 JULIUS



ELSO KEZB
TV CO M P U T E R R 6

AZ EDITORROL

AZ EDITOR RUT1NJAI
ED INT hivisi k6d: 32 vagy 160 (20h vagy AOh)
mGkodis: Az editor interrupt rutin villogtatja a kurzort

ami'g az editor karakterek beg6pe!6s6re v£r.

A felhasznalb sz6m3ra nem aj6nIott a hfv6sa!

ED CHIN hivisi k6d: 161 (OAlh)
output:

mCkdd6s:

C-karakterk6d
A-hibak6d
Egy karakter beolvas6sa. Hfv6skor az editor
beI6p a karakterbeolvas6-szerkeszt6 prog-
ramhurokba: a leutott karaktereket beolvassa
a billentyuzetrfil 6s kifrja a k6perny6re, a szer-
kesztesi funkci6kat pedig v6grehajtja. H6rom-
f61ek6ppen lehet a szerkeszt<5hurokb6l ki-

I6pni:

ESC-vel:
CTRL+ESC-vel:

C = 27 (1Bh, ESC)
C-27 (1Bh, ESC)
A=245 (0F5h, STOP)

RETURN-nel: C=a bekezd6s els6 karak-
tere

Ez a harmadik a normal ki!6p6si m6d. liyenkor
a soronkovetkez6 ED-CHIN hfv6sok a bekez-
d6s tov6bbi karaktereit kapj6k vissza C-ben.
Ha a karakterek elfogytak, akkor C-ben 1 3-mal
(ODh, RETURN) t6r vissza a rutin, majd egy
ujabb hfv6s hat6s6ra ism6t bel6p a szerkeszt6
hurokba. A RETURN k6dj4nak visszad<§sakor
a kurzor a kovetkez6 bekezd6s, vagy Ores sor
elej6re all. A keperny<5 alj6n scroiloz6s tort6nik.

ED CHOUT hivasi k6d: 33 (21 h)
Input: C = karakterk6d

Egy karatker kh'rasa. A 32-323 k6dd (20h-
ODFh) karaktereket kifrja a kurzor pozfci6j6ba
a kepernyore 6s a kurzort eggyel jobbra I6p-
teti. A sor v6gerol a kovetkez6 sor elej6re
kerul a kurzor. A keperny6n Iev6 karaktereket
felulirja mindaddig, amig a kurzor egy bekez-
des belsejeben van. Ha a kifras eleri a bekezd6s
utols6 soranak utols6 pozfci6j6t, akkor egy
Ores sort hozz^fuz a bekezdeshez, 6s annak az
elejere lep. Ha a soronkovetkezfi sor nem
ures, akkor innen kezdve a sorokat eggyel
lejjebb lepteti, es beszurja az ures sort. A k6p-
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erny6 utols6 sorSban term6szetesen scrollozSs
fog tort6nni.

A szerkeszt6si funkci6val rendeikez6 k6dok
hat6sa olyan lesz, mintha azokat a biilentyu-
zetr6l vittuk volna be input sor6n. H6rom
kbdnak van az inputt6l elt6r6 jelent6se:
10 (OAh, LINE FEED): A kurzort a bekezd&st

kovetfi elsfi sorba viszi, az oszloppozfci6t
nem v6ltoztatja meg. A k6perny6 alj6n
scrolloz6st hajt v6gre.

13 (ODh, RETURN): A kurzort a k6perny6sor
els6 pozfci6j6ba viszi.

27 (1Bh, ESC): Itt hat6stalan.
Az aktu6lis tintaszfn 6s h6tt6rszfn nemcsak a
kifr6snSI, hanem a szerkeszt6si muveletekn6l
is 6rv6nyesul: a besztirt ures sor pi. h6tt6rszmG
lesz.

ED BKIN hivisi k6d: 162 (0A2h)
input: BC=a beolvasand6 karakterek sz6ma

DE=pufferterulet kezd6cfme
mGkdd6s: Karaktercsoport beolvas6sa. Ez a funkci6 az

ED-CHIN ism&elt hfv6s6val mukodik. Ha az
els6nek beolvasott bekezd6s a z6r6 RETURN -

nel egyutt kevesebb karaktert tartalmaz, mint
a BC-ben adott 6rt6k, akkor ujb6l bel6p a
szerkesztfi ciklusba, 6s tov6bbi karakterekre
v6r. A bekezd6st z<§r6 RETURN k6d[6t is t6-
rolja. A beolvasott karakterek a DE-ben meg-
adott cfmt<5l kezdve ta!6lhat6k meg a mem6-
ri6ban. Ha a szerkeszt6s sor6n ESC-t nyo-
munk, akkor annak k6dja, 27 (1Bh) egyb<5l
bekerul a pufferteruletre. Ha az utols6 bekez-
d6s tobb karaktert tartalmaz, mintamennyit be
akarunk olvasni, akkor a kovetkezo ED-BKIN
hfv6s el<5szor a f6lbehagyott bekezdest fogja
beolvasni, 6s csak ennek v6geztevel I6p a
szerkeszt6si ciklusba.

ED BKOUT hivisi k6d: 34 (22h)
input: 8C=kifrand6 karakterek szama

DE=pufferterulet kezdocfme
mQkdd&s: Karaktercsoport kifr6sa. Ez a funkci6 az

ED-CHOUT ism6telt hfvasaval kifrja a BC-
ben megadott sz6md karaktert a DE-ben meg-
adott membriacfmtol kezdve.
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CPOS hivfisi k6d: 35 vagy 163 (23h vagy 0A3h)
input: B=oszloppozfci6 (0,1-16,1-32,1-64)

C=k6perny6sor (0,1-24)
output: A=hibak6d
rnGkod§s: Pozfcion£!ja a kurzort a B 6s C regiszterek 6r-

t§ke alapj£n. Ha a regiszterbe frt 6rt6k zSrus,

akkor a megfelel<5 pozfci6 v£ltozatlan marad.
A maxim£lis oszioppozfci6 a grafikus felbon-
t£st6l fugg6en 1 6, 32 vagy 64.

CFIX Mv&sl k6d: 36 vagy 164 (24h vagy 0A4h)
mukod6s: Kurzorpozfciti megjegyz^se. Kozvetlenul az

ED-CHIN vagy ED-BKIN hfvasok elfitt kell

meghfvni. Hat£scira az editor megjegyzi az
aktualis kurzorpozfci6t, 6s az input sor£n ezt

tekinti a paragrafus eiso beolvashatd karak-
ter6nek. Ezt hasznSIja az INPUT PROMPT
utasftas is. Csak akkor 6rv6nyesul a hatSsa, ha
az input szerkeszt6 ciklus£ban nem kerul a
kurzor a paragrafusban a megjegyzett pozfci6
ele§, emellett a k6perny6n nem mozdult el a
megjegyzett poz(ci6 (pi. sortorISs vagy sor-

besztfr£s eset6n is elmozdulhat az egisz be-
kezdSssel egyutt). Term6szetesen az input le-

z3r£sakor (RETURN) a kurzornak a megjelolt
bekezd6sben kell lennie. Csupan az elsfi

szerkesztesi ciklusban veszi az input figye-
lembe, teh&t ED-BKIN eset6n a mSsodik
paragrafus bek6r6sekor m^r nem. A szer-

kesztociklusban leutott ESC is megszunteti a
hatfeit

EGY APR6 FOGAS:
PROGRAMSOROK
EGYBESZERKESZTESE
Az editor ismertet6s6n6l kiemeltuk, hogy ket bekezctest,
p^ldSul ket kilistfeott programsort, nem tudunk normal
m6don osszefuzni. Normal m6don nem, de egy trukkel
igen! Ehhez a kovetkez6ket kell tudni:
Az editor a munkaterulet£n nyilvSntartja minden k6perny6-
$orr6l. hogy az h<§ny karaktert tartalmaz. Erre 24 byte-ot
hasznil. S6t itt jelzi azt is, hogy a sornak van-e folytatSsa
vagy sem. Ha a hosszbyte Iegfels6 bitje 1-es, akkor a be-
kezd6s a kovetkezo sorban folytat6dik. Ezek alapj£n egy-
szerfien ossze tudunk fdzni ket bekezd6st, csak a fenti \6b-
I6zat kezd6cim6t kell ismerni:
LINE TAB 24 byte, cfme 3664=0E50h
N6gyszfnu m6dban a sorhossz 32 karakter, a tabtezatba
irand6 <§rt<§k: 32+128 (tele sor+foIytatSs):
POKE 3663+SOR, 160
A SOR v<§ltoz6 hely<§re a kfvSnt sor sz<§m3t (1-24) kell

(mi. P6ld3ul BASIC programunk tartalmazza a kovetkez6
k6t sort:

100 Y=960-40«Y:X=32*X-32
110 PLOT ,X,Y;X+28,Y;X+28,Y+36;X,Y+36;X,Y
Ebb6l akarunk egyetlen 100-as sort kesziteni. Toroljuk le

a k6perny6t 6s listSzzuk ki ezt a ket sort:

CLS:LIST 100,110
Most a k£perny6 elso sor£ban van a 100-as sor. Az ossze-
fuz6s
POKE 3663+1,160
Ezutcin a kurzort az e1s6 sor v6g6re visszuk, odafrunk egy
kettfispontot (:), majd addig ejtjuk ki innen a karaktereket
(SHIFT+DEL), amfg a PLOT utasftas P-je a kurzor po-
zfci6j<§ba kerul. A sort RETURN-nel !ez£rjuk, 6s kitoroljuk
a feleslegess6 v£lt 110-es sort:

DELETE 110
V6gul javaslom mindenkinek kipr6b3i2sra, hogy mi torte-
nik akkor, ha az eredeti sorhosszhoz adjuk hozza a folyta-
t&st jelent6 128-at:
POKE 3663+SOR,PEEK(3663+SOR)

Cseh Tibor

MEGHiVO
Acs£kv£ri Kossuth Muvelod6si H&zban mu-
kdd6 mikroklub 6s a TIT Fej6r megyei szerve-
zete harmadik alkalommal rendez tal£!koz6t a
szamft6g6pbar£tok r6sz6re. Rendezvenyiinkre az
6vtizedes multra tekintd csakv6ri napok keret6-
ben kerul sor. Hfvjuk 6s v6rjuk mindazokat,
akiket a mikrosz6mit6g6pek 6rdekelnek.
Szeretn6nk ism6t talSIkozni a COMMODORE
C 16, Plus/4, C64, aSINCLAIR SPECTRUM
6s VIDEOTON TV COMPUTER g6pekkel
doigoz6 t6rsainkkal, 6s mindazokkal, aKik m6g
csak ismerkednek a sz6mft6g6ppel.

Atal6lkoz6n profi programoz6k is r6szt vesz-
nek, 6s k£szs£ggel allnak minden 6rdekldd6
rendelkez6s6re.

Term6szetesen rengeteg jdtdkprogramot is

kipr6baihatnak a r6sztvevok.

A program sor6n Iehet6s6get biztositunk a
szoftverek csereber6j6re is.

Rendezv6nyiink megiepetese : a VIDEOTON
IBM AT kompatibilis g6peinek a bemutatko-
z6sa!

A tal£lkoz6 szinhelye a csdkviri SPORT-
KOMBINAT. A program idopontja: 1987.
augusztus 22. A bemutatd 6s a cserebere reg-
gel 10 6r6t6l delytan 5 6raig tart.

A Rendezdk
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Akik o!vass£k 6s fejtegel&^P- 6s egy£b nyer5 palyazatainkat, tudjik, hogy
volt egy „Van egy dtlete" cfmQ palyazatunk, amelyre programdtleteket ke>-
tunk. Kaptunk is egy sor ertelmes dtletet. Ezek egy resz£t ma> kdzdltuk a mult
hdnaphan, mas reszet most tessziik kdzze. Kerjiik, hogy akinek van kedve 6s
ideje ezek valame!yik6t megtrni, s lapcnkban kozz^tenni vagy egyszeruen
kuldje be a programot, vagy ha a vaJlalkozdnak eldzetes megbeszeJnivafdja
lenne a dologgal kapcsolatban, hfvja fdl a BIT-LET szerkeszt3j6t a 408-603-as
telefonon. Bemeljuk, hogy az dtletek Ieg6rdekesebbjeit viszontl6thatj6k maid
iapunkban.

SZUHAR GABRIELLA OTLETEIBOL:
IGl-TESZ
Taten sz6rakoztat6 lehet. A Raven-fele generalintelligencia-teszt alapjSn k<§szften<§m el, a
feladatsor v6g6n kozd!n<§ az inteliigenciahSnyadost. 48 Kbvte-tdl.

GYERMEK-KRESZ GTVESZT5
Az ritveszt<5 \6t6k vSltozata, a heiyes titvonalon minden j6l v^grehajtott man6ver (a tabla
utasjtSsai szerint szabalyos) utSn pont jar, a hibaert tobb mfnuszpont levonSs kerui.
A pafy£t lehet gyalogosan 6s ker6kpa>ral teljesfteni.

ROKA SANDOR OTLETEIBOL:
AEROBIC/TV-TORNA
Tornagyakorlatokat bemutattf, general program, helyettesfthetne" a TV-torna adasait,
s nem lenne musorid6hdz kotve.

KERESZTREJTVENY-KESZItS
Ez nehSz feladat csak a rejtv£nyk<§szit<5 programot kell elk<§sziteni, a sz6k<§szletet tartal-
maz6 adat<§llomSnyt a felhasznSld allitja ossze mag^nak. A program feladata keresztrejtveny
osszeiUltisa az adataltero£nyban ievo' szavakb6l, a reitv^nv ibrSiSt is a q6d qenera^a.

JUHASZ IMRE OTLETEIBOL:
A GYERMEKEK T£RLATASAT SEGfTG, fejleszt<5 terbeli rajzok keszfteset seg(t6
program, amely bii!entyuzetr<5l, vagy joysticks egyan§nt mukodtethettf.

KRESZ SZIMULACI6S JAT6K, melyben a gyerekek mint gyalogosok, vagy kerekp<§-
rosok szerepelnek 6s konkrSt helyzetekben a kdzleked<§si szab^lyoknak megfelel6en dont-
hetnek. Ez sokat segftene a szabalyos kozlekedes tanftSsSban a gyermekek kozott.

AZ EMBER1 TEST mukod^set fel6pfte$6t bemutattf program, mely az altalSnos bemuta-
tas mellett konkrSt r£ke>dez6ssel egy-egy szerv muk6d<§s<§t is bemutatja rajzos for™<§ban 6s
folyamatos mozgast szimulaiva (pi. szfvdobogSs),

A PETAK TAMASTOL ERKEZETTEKBdL:
A KOZISMERT TORPEDO JATEk. A gep is, az ember is rejts&n el haj6kat, melyekre
loni lehet Ugyanez csal6 valtozatban: a gep csak akkor helyezze el a haj6it, ha ma> muszaj.

TABLAS JATEKOK:
-DAMA
- FRANCIA SAKK
- NE NEVESS KORAN (£S TARSAI)
£s v6gul •

KISS ARPAD PALYAZATABOL:
SPRITE MOZGATASA gepi k6du rutin segftsSgevel: (C64) mozgasa elore meghata>oz-
nat6 legyen (pi. az X, Y pontt6l a Z, F pontig es vissza). sebess<§ge beal!ithat6. fgy pi. csak
a sajat emberkSm mozgatSsSt kellene megoldanom (nagyobb sebesseggel mozogna
1 sprite BASIC-b<5l is mrntha 8 sprite-ot egyszerre szeretnek mozgatni), 6s az utkozSseket
kellene leolvasnom.

LEMEZKATAL6GUS:

Funked
3 ,emeZ tarta,omje9Y26kdt

(
a lemez neve

-
,D a programok nevei, blokkok)

a) Megadom a program nev^t megmondom melyik lemezem, melyik oidalSn tatelhat6.
A programokat ABC sorrendben printerre lehessen kuldeni, irja melle a lemez nevet,
oldalat.

b) A programok legtakarekosabb elhelyezese 1 lemezoldal segftsegevel. Miut^n beolvassa
a tartalomjegyz<§ket, k^rdezze meg mely programok tartoznak ossze, 6s ezt tiszteletben
tartva adja meg a legtakarekosabb e!helyez<§st, printerre is kuldhet6 legyen.
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Oktatisi int6zm6nyeinkben t&bh
helyen megtal&hatjuk a TV-
Computer 6b a PRIMO tipusu sacfi-

mftdgdpeket. Az aidbhi program
segitsSg^vef a TVC-n irt adafo-
kattartaimazd magnetofonkazet-
tit a PRIMO k6pes beolvasni to-
v^bbi mQveietekhaz*

A TVC-n az aldbbi programrgsziettei
tudunk adatokat a kazett^ra irni:

100 OPEN 5: OUTPUT "Nev"
105 PRINTS: ... adatok ...

110 CLOSE 5: OUTPUT

A TVC az adatfiie-t ekkor a szafagon
szekvenctonSllsan ugy rogzitl, hogy
eidszor egy fejtecet, majd 256 byte-os
adatbiokkokat tr fel a szafagra. A fej-
l^cet es az adatbiokkokat egy-egy
szinkronizald szakasz vezett be. Ezt
kovetl az adatfolysmat bttenk^nt a
biokk vegelg. A fejl^c es az adatbfokkok
e!s5 byte-ja 0, a masodik 106 6rt&kQ.
A fejtec Bi byte-ja tartafmazza a file ne-
v^nek hosszit, amit a n^v karakterei
kovetnek. Az adatblokkoknal a 7. byte
tartafmazza a biokk sorszamai (az els66
1 ), a 8. pedig a biokkban lev6 byte-ok
sz^m^t. Az adatbfokkok utofsd byte-ja
jefzi, hogy ve"ge van-e mar az adatsoro-
zatnak. Ha ez 0, akkor m6g folytatddik,
ha 255, akkor vege.

A PROGRAM BE fRASA
G^peljuk be a PRffVfO-ba az 1. sz^mu
programot! A kihagyott r^szekre drte-
iemszerGen a 2* szamii fista adatai ke~
riiljenek. A program futtat^sakor eid-
szor beolvassa, majd kHrja a szafagon
ta!dfhat6 adatfffe nev^t. Ezt kovetoen
beofvassa az egyes adatbiokkokat es
sorsz^triaikat nagybetQkk^ aiakftva A-
tdl kezdve megjeiertiti. A nagybetQk
folyamatos sorabol i^thatjuk, hogy a
beofvasds hibatfan voft-e. Az utofsd
biokk ut^n a program visszater BASIC-
be 6s a 20480-as cfmtdf kezdve az A
v^ftoz6 e>t6k<§ig terjedoen megtal^l-
hatjuk a TVC-n f^trehozott adatokat.
A program Stajakftja a TVC-n haszndlt
^kezetes karaktereket a PRIMfO kddjai*
nak megfeJefoert, igy az eldbbin tobbfet-
kdnt meglevo hosszu ekezetes rtagybe-
tGk rdvidekk^ v^ftoznak.

i$ MlG...
N^h^ny szdt m6g a TVC aJtal kilrt
numerikus adatokrof 6s az adatkivitel
szerkezet^rdi. A TVC pf . a -101 szamot
a 45/49/48/49/32 karaktersorozat for-
mij^ban rogzfti a szafagon* Pozitfv
sz^mok esetSn az elojef hefy^n egy sz6-
koz (ASCII 32) van. Ha az adatkivitelnel
az drt^kek koz4 "/'-t raktunk, akkor a
szafagon ftt egy TAB (ASCII 9) kdd lesz
majd. A TVC mmden RETURN (ASCIf
13) ut£n egy LF (ASCII 10) karaktert is
efhetyez,

Mark6 Gy&rgy
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2. SZAMU LISTA
FEJLEC BEOLVASASA

BYTE BEOLVASASA
20160

20000 33 0 80 LO HU20480
205 142 78 CALL SZINKRON
22 7 ID D,7
205 192 78 F~1 CALL BYTE
21 DEC D
32 250 JR NZ F-1
87 LD D,A
62 7 LD A,7
130 ADD A,D
245 PUSH AF
205 192 78 F-2 CALL BYTE
119 LD (HL),A
35 INC HL
21 DEC D
32 248 JR NZ F-2
54 13 LD{HL),13
209 POPDE
33 250 79 LD HU20474
126 F-3 LD A, (HL)
205 232 78 CALL 6KEZETES?
205 199 53 CALL DSPHND
35 INC HL
21 DEC D
32 245 JR NZ F-3

0 - nev hossza

A - nevhcssz+7

(HI) * n6v betfii

vegen RETURN
D = nevhossz+7
ktlras kexdaclme
A « ktfrand6

ADATBLOKK BEOLVASASA

SZINKRON
20110 30 4 LD E,4

119 S-1 LD (HL),A (HL) - ielhoasz
6 0 LD 8,0
219 31 S-2 IN A, {magno)
4 mo 8 B = urea hossza
163 AND E
32 250 JR NZS-2
14 0 LD CO
219 31 S~3 IN A, (magno)
12 INCC C = jeiek hossza
163 AND E
40 250
120 LD A,B
129 ADD A,C A « B+C
254 52 CP 52
56 233 JR C S-1 ktsebb 52-nei
254 61 CP 61
48 229 JR NC S-1 nagyobb 60-nat
126 LD A, (HL) A = e!6z6 ertek
254 28 CP 28
56 224 JR C S-1 kisebb 28-nai
254 41 CP 41
48 220 JR NC S-1 nagyobb 40-nel
205 192 78 CALL BYTE
205 192 73 CALL BYTE
254 106 CP 106
32 210 JR NZ S-1 megsem adatfite
204 RET

6 8
205 200 78 BY-1
16 251
201

LD B,8
CALL BIT
DJNZ BY-1
RET

BIT BEOLVASASA
197 PUSH BC
245 PUSH AF
6 0 LO B,0
219 31 Bi-1 IN A,(magn6)
4 INC 8 B = urea hossza
163 AND E
32 250 JRNZBI-1
14 0 LD CO
219 31 Bt-2 IN A,<magn6)
12 INC C C » jeiek hossza
163 ANDE
40 250 JR Z BI-2
120 LD A,B
129 AOD A,C A=B+C
254 34 CP34 cary = 1 ha kisebb
203 17 RLC cary efmenteae
241 POPAF A - ef6z0 ertek
203 25 RR C cary visszs
31 BRA Aeltotaaa
193 POP BC
201 RET

20044 33 0 80 LD HL,20480 HL - kezddclm
205 142 78 A-1 CALL SZINKRON
22 5 LD D,5
205 192 78 A-2 CALL BYTE
21 DEC D
32 250 JR NZ A-2
245 PUSH AF A - btokk sorsz.
205 192 78 CALL BYTE
87 LDD.A D - btokk hossza
205 192 78 A-3 CALL BYTE
119 LD (HL),A (HL)^adatok
35 INC HL
21 DEC 0
32 248 JR NZ A-3
205 192 78 CALL BYTE
71 LD B,A B - za>$ byte
241 POP AF
198 64 ADD A,64 A - S0rszam*64
205 199 53 CALL DSPHND
120 LD A,B A - za>6 byte
254 255 CP 255
32 217 JR NZ A-1

AtalakitAs
20086 43 DEC HL HL = utolsd elm

183 OR A Carry-be 0
17 0 80 LD DE,2G480
237 82 SBC HL,D£ HL - adatok szama
26 AT-1 LD A,(D£)
205 232 78 CALL 6KEZETES ?
18 LD (DE),A
19 INC DE
43 DEC HL
124 LD A,H
181 OR L
32 245 JR NZ AT-1
235 EX DE,HL Ht - utols6 cfm
201 RET

EKEZETES BET0K?
20200 254 128 CP 128

216 RET C nam ekezetas
32 2 JRN2 6-1 nam A
62 93

6-1
LD A,93

254 129 CP 129
32 2 JR NZ 6-2 nam 6
62 64

£-2
LDA.64

254 130 CP130 4

32 2 JR NZ 6-3 nam 1

62 73
e-3

ID A,73
254 131 CP 131
32 2 JR NZ 6-4 nem 0
62 79

6-4
LD A,79

254 132 CP132
32 2 JR NZ 6-5 nam O
62 92 LD A.92
254 133 £-5 CP 133
32 2 JR NZ 6-6 nem 6
62 92

£-6
ID A,92

254 134 CP 134
32 2 JR NZ 6-7 nem 0
62 85

£-7
LD A,85

254 135 CP 1 35
32 2 JR NZ 6-8 nem 0
62 94

6-8
LD A,94

254 136 CP 136
32 2 JR NZ 6-9 nem 0
62 94

£-9
LD A,94

20255 254 144 CP 144
32 2 JR NZ 6-10 nem a
62 125

6-10
ID A,125

254 145 CP 145
32 2 JR NZ 6-11 nem a
62 96

6-11
LD A,96

254 146 CP 146
32 2 JR NZ 6-12 nem f

62 30
6-12

LD A.30
254 147 CP 147
32 2 JR NZ 6-13 nem 6
62 91

6-13
LD A,91

254 148 CP 148
32 2 JR NZ 6-14 nem d
62 124

6-14
LD A/124

254 149 CP 149
32 2 JR NZ 6-15 nem 6
62 123

6-15
LD A,123

254 150 CP 150
32 2 JR NZ 6-16 nem 6
62 95 LDA,95
254 151 6-18 CP 151
32 2 JR NZ 6-17 nem ii

62 126
6-17

LD A,126
254 152 CP 152
102 RET NZ nem 0
62 127 LD A/127
201 RET

1. SZAM0 program
10 POKE 20000,33,...
15 POKE 20044,33,...
20 POKE 20086,43....
25 POKE 20110,30,...
30 POKE 20160,6,...
35 POKE 20200, 254,...
40 POKE 20255,254....
45 POKE 20474*70,105,108,101 ,58,32
50 A-CALL(20000)



fain-Dan ZX SPECTRUM
Azt gondoltuk, itt az ideje, hogy a BIT-LET is

kil6pjen a BASIC bQvkdr6b5l. fme az els6 nem
BASIC 6s nam is g6pi kddu program. FORTH nyel-
ven ir6dott, megpedig Spectrumra. Minthogy az 5s
Spectrumosok kozuS nagyon sokan rendelkeznek
m&r a gephez irddott FORTH-szal, ugy gondoltuk
bdtran kdzreadhatunk egy ebben a nyelvben Irott

programot.

A program a tekn6cgrafik3t ismeri. KonkrStan a ZX Spect-
rum Spec Forth interpreter6hez frbdott de eg6sz kis

munk£va! m6shoz is 6tfrhat6.

A FORTH nyelv tulajdonk6ppen egy olyan sz6t6r, amely-
ben az egyes szavak bizonyos utasft6sokat jelentenek. Uj
szavakat a r6giek segfts6g6vel lehet defini6lni, ezek segft-

$6g6vel m6g ujabbakat stb. Egy FORTH program nem m6s,
mint bizonyos sz6mti definfci6 megad6sa - 6pp ez6rt b6r-

mely FORTH programhoz lehet mindig hozzSfrni m6g.
A FORTH utasft6sok egy un. parameter stacket haszn6tnak.
Egy sz6mot erre a veremre tenni a sz6m beg6peI6s6vel
lehet. A FORTH utasft6sok a bemen6 param6tereket ezen
a vermen v£rj6k, 6s ide teszik le az eredm6nyeket. Ez azt

jelenti, hogy a szuks6ges param6terek az utasft6s neve
el6tt m£r rajta kell legyenek a vermen (ez6rt is haszn6l a

FORTH RPN jel6I6st: 3+5 helyett 3 5 +), fgy tehfit valami-
fele PRINT 1000 helyett 1000. -ot kell frni (a . utasft6s

frja ki a verem legfelsfi elem6t), £pp ez6rt az tij LOGO-
utasft6sok is fgy kell hogy kapjSk az adatokat; pi. FOR-
WARD 100 helyett 100 FORWARD-ot kell frni. 6s fgy

tov6bb.
Ez a FORTH csak eg6sz sz6mokat ismer, de a teknfic-

grafikdhoz szuks6g van szinuszokra 6s koszinuszokra; ezt
egy rovid g6pi k6dii program (lista mell6kelve) v6gzj,

amely a KOD nevd FORTH sz6ban van elbujtatva;tula]donr
k6ppen annyit csin6l, hogy a HD (HEADING) v6ltoz6ban
t£rolt 6rtek (fokban) szinuszSnak 6s koszinusz6nak ezer-

szeres6t (csak eg6szek vannak a FORTH-ban!) a SIN 6s
COS v6ltoz6ba pakolja, az ARG pedig el<5jelhelyess6 teszi

ezeket az 6rt6keket.

Nem LOGO nyelvet (rtam FORTH-ban, hanem teknfic-

grafik£t. Ez azt jelenti, hogy csak a rajzol6utasft6sok Ojak,

a FORTH vez6rl6szerkezetek a r6giek (meg szerintem
jobbak is). Ez6rta FORTH -teknficgrafika hasznalatkor alig

fog hasonlftani a LOGO-ra, (Tekn6c6t nem is rajzolunk.)
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Ez6rt is ilyen rovid a program. Az eg6sz mindenestul elf6rt

1024 byte-ban (ez 1 db tin. screen, FORTH-egys6g).

Varga Szahoics,
1192 Budapest, Hung^ria ut 6/a.

Az uj utasitasok szintaxisa

:

n FORWARD

n BACK

n RIGHT

n LEFT

PENUP

PENDQWN
nSETH

nSETX
nSETY

- a tekn6c n egys6ggel elmozdul elfire

pi. 30 FORWARD
- a tekn<5c n egys6ggel elmozdul h£tra

pi.: 30 BACK
- a teknfic n fokkal elfordul jobbra

pi.: 45 RIGHT
- a tekn6c n fokkal elfordul balra pi.:

45 LEFT
- nem hiiz vonalat a teknfic, mikozben
mozog

- djra hQz
- be6llftja a teknfic fej6nek az ir£ny£t:

90 SETH - 6szak, 270 - d6l, 0 -
kelet, 1 80 - nyugat 45 - 6szakkelet

stb.

- be6llftja a teknfic hely6nek x, ill. y
koordin6t6j6t

x y SETXY - mindk6t koordin6t6t be6llftja

FIGYELEM! A LOGO-ban a SETXY.
SETX, SETY utasftSsokkal is lehet

rajzoini. Itt nem! (k6s6bb esetleg)

KOZEP - a teknfic kdz6pre megy. feje 6szakra

m
A tobbi dj sz6: X 6s Y - konstansok; SIN, COS, HD,
PEN ~ v6ltoz6k; KOD - a g6pi rutin: ARG - az el6jelhelyes

rutin.

Ha tul hossz&ak Ienn6nek
konnyG rajta segfteni:
: FD FORWARD;
: BK BACK:
: RT RIGHT;
: LT LEFT;
: PN PENUP;

a szavak, viszonylag



SCR #1
0 ( FORTH-TURTLE-GRAPH ICS BY SZABOLCS VARSA 1987 >

1

2 23677 CONSTANT X 23678 CONSTANT Y 90 VARIABLE HD 0 VARIABLE SIN
3 0 VARIABLE COS i VARIABLE PEN CREATE KOD SMUDGE
4 197 C, 237 C, 75 C, HD , 205 C, 11563 , 62 C, 90 C, 205 C, 11560
5 , 239 C, 5 C, 163 C, 4 C, 49 C, 31 C, 164 C, 49 C, 49 C, 4 C,
6 4 C, 4 C, 1 C, 32 C, 164 C, 49 C, 49 C, 4 C, 4 C, 4 C, 56 C,
7 205 C, 11682 , 237 C, 67 C, COS , 205 C, 11682 , 237 C, 67 C,
8 SIN , 193 C, 195 C, NEXT , s SETX X Ci J s SETY Y C! 5

9 : AR8 KOD HD @ DUF 180 > IF SIN @ MINUS SIN ! THEN DUP 90 > SWAP
10 270 < AND IF COS @ MINUS COS i THEN % s SETH HD » ARB j

11 s FORWARD DUP COS @ M* 1000 M/ SWAP DROP SWAP SIN & M* 1000 M/
12 SWAP DROP PEN « IF DRAW ELSE Y® + Y!X@+X! THEN 5

13 s LEFT HD @ + 360 + 360 MOD HD ! ARB 5 : BACK MINUS FORWARD 5

14 s RISHT MINUS LEFT 5 ; PENUP 0 PEN ! 5 s PENDOWN 1 PEN ! 5

15 s SETXY Y C! X C! 5 : KOZEP 127 87 SETXY 90 SETH 5

PD PENDOWN;
SX SETX;
SY SETY;
XY SETXY;*
SH SETH;
KP KOZEP:

Es ezek utin a rovidftesek ugyantigy hasznalhat6k lesznek,
mint az eredeti szavak (azok mellett).

Nehany pelda az uj

iehetdsegek hasznalatdra

: NEGYZET KOZEP 5 1 DO 50 FORWARD 90 RIGHT
LOOP; pi. NEGYZET negyzet tetszdleges helyre:

: N1 SETXY (ket adatot var) 0 SETH 5 1 DO 50 FORWARD
90 RIGHT LOOP; pi. 100 100 NEGYZET
otagii csillag akSrhova:
: OT SETXY 0 SETH 6 1 30 DO FORWARD 144 RIGHT
LOOP; pi. 150 100 OT
egy kor akcirhova:

: KOR SETXY 0 SETH 61 1 DO 6 FORWARD 6 RIGHT
LOOP; pi. 120 120 KOR es (gy tovabb.

Figyelmeztet6s

!

a teknocot nem lehet a kepernyon latni
rajzolas kozben! tudni kell hol van, hol
All 1

(Az6rt meg lehet tudni: X <s>.Y HD?-re kifrja rendre az
X, Y koordinSt^kat es a fej^ll^st, de ekkor m3r az ember
osszefirkSlta a keperny6t; ha meg letorli. ijgyis mindegy,
nem? - akkor a 0; 0-ba kerul.)

A szerkeszto azert van.

hogy a lap o/yan legyen.

amilyenek az olvasoi!

CD 23 2D
3£ 5A
CD 2S 2D

Meg jegy££s

ST-VAL-BC ^ 5tsckb2 tiilt^se

RBI
S7~VAL~A
40

554

04

20

S4
34

s ?S a vers*r.

5 *

~r. tV. £>H '£ 5;'S8 g
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KOMBINAT6RIKA, SZAMOLAS 4. feladat. Sz£mitsuk ki N ! 6rt6ket!

1. feladat: Van 3-3 golydnk h6rom szfnbol.
H£nyf6lekeppen v&logathatunk ki kozuluk h£rom darabot,

ha egy-egy szmt tobb p^ldSny is k6pviselhet? (Ismetl^ses
varicici6k.)

10 N-S^SCNCLF
100 FOR 1 = 1

"

"0 N
0 N110 FOR J~l 1

120 FOR K>1 1

146 PRINT CHF

"0 N
!-kt> ;€HR*< 64+K> ;

" ";

158 Vft~Vfi+l :

.

:f k-i* 1 THEN PR If IT," ";

168 IF j*k»nj
178 NEKT K/J
288 PRINT - PR

:

m THE
i

{ NT Vf

:n print

ii "DBRhB Vf:|RIFFCI0"""

F1. H£romnal tobbfele szfnbdl vSlasszunk h£rom goly6t!

F2. INPUT-tal adjuk meg a goly6k szfneit, £s ezek kezd<5-

betuit frassuk ki a 140-es sorban.

2. feladat. Az elozo feladat vari6ci6i kdzul vilogas-
suk ki a permut6ci6kat
(minden szfn csak egyszer fordulhat e!6)

!

Az e!6z6 programban mindossze a

18 M^4-SCNCLR
108 FOR Iwl' TO H
118 FOR J«l TO N : I F J~X THEN 138
128 FOR K=l TO N • IF I«K OR J*K THEN 178
1 48 PR I NT CHR$ ( 64* I > ? CHR* C 64+J ) ; CHR$ < 64*K )

:

158 PE^PE-i-1 • IF K*N THEN PRINT," "J

168 IF J3W<*N*N THEN PRINT
170 NEKT K
188 NEXT J
198 NEKT I

208 PR I NT : PR I NT PE

;

11

BflR'fUJ PERWUTR G 1
0

'

n

m6dosft^sokat kell vSgrehajtani.

F3. Pr6bciljuk az egyenl6s6g-vizsg^tatot „gyorsftani". (Hat
goly6 eset£n a fenti m6dszer bizony e!6g nehezkes.)
F4. Az el6z6 feladat iehet6s£geib6l vSlasszuk ki azokat
(jeioljuk meg *-gal), amelyek ebben a feladatban is el-

fogadhat6ak. Hasonlitsuk ossze a variScidk es permutaci6k
szlrrtcit!

F5. Engedjunk meg bizonyos ism6tl<5deseket! P<§ldaui egy
vagy k6t szfnbol szerepelhessen legfeljebb ket peldciny.

3. feladat. Ot kuldnbdzS szfnG goly6 kdzul vilasz-
szisnk ki h£rmat, ah£nyf6lek6ppen csak lehetl
(Kombin£ci6k.)
Ism6t csak n6h£ny sort kell v£itoztatni:

18 NS5 : SCNCLR
188 FOR 1=4 TO N~2
110 FOR J-I+i TO N—

a

128 FOR K-J+l TO N
1 40 PR I NT CHR* < 64+ I) ; CHR* < 64+J ) J CHR$ < 64+K )

;

[156 K0-K0+1 : IF K=N THEN PRINT," ",

168 IF j#K=N»N THEN PRINT
170 NEKT K
180 NEKT J
198 NEKT I

288 PR I NT : PR INT KO ;
" DflRflB KOMB I Nfi -'CIO

'

"

F6, Pr6b3ljuk m&s parameterekkel (szinek, kivcilasztott

elemek szSma) is futtatni a programot!
F8. Pr6b3ljuk a Ft. vari^ci6k kozul megjelolni a kombin3-
ci6kat!

F8. Engedjunk meg bizonyos ism^tlodeseket!

SZAMiTASTECHNIKAl M E LIE K LET • 1 9 87 JULIUS

18 INPUT N
90 F-i
108 FOR I ==2 TO N:F=F*I : NEKT

I

120 PRINT F

Sajnos a fenti program csak 101-1 5 !-ig pontos. DBL
tipusti azonosft6kat hasznSlva (ha van ilyen: 20 DEFDBL
F) N m 1 5—25-ig kieTdgftd. A Technika foly6irat 1984. VI.

szama nagy pontoss^gu muveletekkel foglalkozik, tobbek
kozt N!-t tetszfileges pontossSggal e!6£llftja STRING-ek
segfts6g6vel. Mutatunk erre egy mSsik megold^st is. Lehet,

hogy ez bonyolultabb, de „rimel" a polinomok szorzSsa

cfmu (e!6g rossz hat^sfokkal oktatott) anyagr6sze: A sz^m-
jegyeket h3rmas£val csoportosftjuk - A (J) - 6s a szorz£st

a csoportokkal egyenk£nt v^gezzuk. Az esetleges ^itvitel -

A1 - a kovetkez6. J+1-ik csoporthoz ad6dik. A 180-188
sorok kozott a tagolt j6l olvashat6 kifr^s tort^nik (ponto-
san ez6rt csoportosftottunk hcirmascival). 195-6s sor a hat-

Vcinyozcist 6s a faktori^list v^lasztja sz6t.

58 INPUT "HI NEK./ HFlNVRD

I

K HRTV « <'.8,H>-H FR
KT »

" ;R8,H
68 M«l«fiCl>wl«a9»R8"*IF R9==8 THEN R9»l
im FOR tal TO M * FOR J=l TO M : R <J > ~R € J > -¥f\3

-5-R1

1.28 IF R «".". J > < 1©80 THEN R1--8- ELSE Ri-IHT<R<
J>/1098> :R<J>=R<:J>~R1*1008
15© NEXT J
178 IF Rl>,5 THEN M=M+1 = R<H>«fli : Rt~0
188 M*8'F0R J=M TO 1 STEP -1:R=R<J>
182 FOR K= 1 TO 3 : El™18 1< 3- K > = 1 NT <R/E 1 + . 8
1 > : R=»R-E1*B : IF B^i4C.,88I THEN 185
1 83 \A~ 1 : CHRP 1 , 39-J*4+K > 24 , <4S+B >

185 NEXT KvJ
188 PRINT
195 IF R8:=© THEN R3«ft9+1
288 NEXT I

F9. Konnyen 6talak(that6 a feladat k6t tetszdlegesen nagy
sz^m 6sszeszorz6s6ra. Tulajdonkeppen ez demonstr^l egy
igazi polinom szorzSst (tobbtag*tobbtag).
F10. Pr6b^ljuk meg a tizedespontot is kezelni!

F11. Pr6bciljunk meg osztani is!

5. feladat. Sz£moIjunk ki egy tetszdleges binomig-
lis egyutthatdt!
(H\ N

I

[k]
—
K!*(N-K)

!

segfts6g6vel a feladat visszavezethet6

az eioz6re. Javaslunk egy m^sik megoldast is:

10 INPUT "N E-'S K LEGVEN" iNj«K

12 K-INT(K) :N=INT<N)
15 IF K>N OR KCl THEN 18
28 Kl~K : IF ION/2 THEN Ki.«N-K
188 EH=1'F0R 1=1 TO K 1

• EH-EH* CM- I +

I

)/l
128 NEKT I

159 PRINT EH

A 20-as sorban a Pascal hciromszog szimmetrikus voltat

haszn^ljuk ki:

gyorsabb, mint
^yj

!

!

F1 2. Hasonlitsuk ossze az egyiitthat6k ketfele kisz^mit^Scit!

Torok Tumi

o



Hogyan lehet a C+/4 U$ERPORT-j6t
8 bites pirhuzamos digitalis bemenet-
k6nt haszndlni?
(AC 64-re vonatkozdan raieltem a
megolddsra: a CIA #2 B kapu adat-
irSny-regiszteren DO03; 0 bit = IN
a csatl. C-L tebain Iev6 ielek adtek
DD01 bit/eit)

TlmSr Ferenc tan6r, Pollack A. Er6s-
6ram0 SZKI, Szentes
A Plus/4-es a C 16-tdl eit6r6en, 6s a
C 64-hez hasonI6an rendelkezik egy
ugynevezett felhasznaloi (el6kel6bben

:

user) porttal. Ez mindk6t g6pn6l a
nyomtatott Sramkori alaplemezbol a
h6toldalon kialakftott 2*12 6rintkez6
s6v, melyek egymast6l 3,96 mm tavol-
sagra vannak. Itt 6rhetok el a Soros-
es a parhuzamos 6tvitelt biztosft6 csat-
koz6si pontok.
De mint m inden m6sban term6szetesen,
« csatlakoz6 kialakft6s6ban is jelentos
kuldnbs6gek vannak a k6t g6p kozott,
4s m6r az is csoda, hogy a csatlakozd-
juk azonos 6s fegaldbb a t6pfesziilts6-
^ek 6s a soros atvitel majdnem vala-
mennyi pontja azonos pozici6n kerult
kiyezet6sre. (fgy a C 64-hez gy6rtott
szintillesztok - sajnos csak a ktilso mQ-
anyag dobozuk n^lkul - de csatlakoz-
tathatdk a Plus/4-hez 6s mQkodnek is
vele). A soros vonalat v6gre egy t6ny-
iegesen erre val6 c6l integralt aYamkor
kezeli, az amelyiket m6r a VC 20-ba is
beterveztek, de kdltsegcsokkent£s miatt
m6g az oly annyira tisztelt C 64- bo I is
•kssp6roltak, 6s egy szoftver-hardver
£szv6rrel helyettesltettek.
Az Oj g6pen teh6t sokkal nagyobb 6t-
viteli sebess6g eVhetd el. De a c6g,
hGen 6nmag6hoz, ism6t igyekezett meg-
takarftani amit csak lehetett, 6s a
Plus/4-et egy szerdnyebb p6rhuzamos
*satlakoz6si Iehet6s6ggel I6tta el.
A C 64 a nyolc adat biten feluf rendel-
kezik n6h6ny tov6bbi bittel is, amelyek
segfthetnekazadatbitekkezel6s6ben, il-
letve felhaszrt6l6s6ban. Ez az ugyneve-
zett k6zfog6sos (handsbake) uzemmd-
dot is lehet6v6 teszi. Hyen p6ld6ul a
nagyobb kapacitasu lemezmeghajtdk
vagy Centronics illeszt6ja nyomtatdk
eset6n szuks6ges. Term6szetesen b6r-
mely m6s saj6t tervezdsG iramkor csat-
iakoztat6s6t is egyszer0bb6 teszik (pi.
eprom programozd, anai6g-digit6l 6s
digit6l-anal6g 6talakft6k stb.)
A Plus/4-nek csup6n csak a nyolc adat-
bitje van meg, melyek vegyesen lehet-
nek be- illetve kimenetek. Ezt a C 64-n6l
m6r megkedvelt lehetdsgget itt egy
Commodore gy6rtm6nyu 6529 tlpus-
sz6mu integr6lt 6ramk6r biztosftja 61-
cs6, de szellemes mddon.
Az dramkor tulajdonk6ppen egy nyolc

-

bites tarold, amely a SFD10-FD1 F cl-

mek barmelyikere aktiviz6lhat6. Az erre
a cfmre irt 4rt6kek azonnal megjelennek
az 1C kimenet^n 6s egy ujabb 6rt6k be-
Irdsdig ott is maradnak. Ez teh6t a
„minden bit kimenet" uzemmdd. A ki-
frt 6rt6k term^szetesen b<£rmikor vissza-
olvashat6.
A kimenetek kialakft^sa azonban olyan,
hogy a logikai egy szinten Iev6 bit kb.
0,7 mA ^ramrnal (2 LS terheles) a lo-
gikai nulla szintre hozhatd. IVTivel a
visszaolvasds az IC te~nyleges kimene-
teirol, azaz iabairdl tort^nik, lehets^ges
ezen kivezeteseket bemenetnek hasz-
ndlni.

Ez az oka annak, hogy a ge> bekapcso-
l^iskor minden bitet egybe 611ft, lehe-
t6v6 teve, hogy b^rmelyik bemenet !e-
gyen.
Ha teh^t csak bemeno bitekre van szuk-
sdgunk nines semmi mis tennivalonk,
mint a bitek oivasasa. Ha csupa ki-
mend bitre van szuksegiink, akkor meg
csak az 6rt$keket kell befrnunk a meg-
adott cfmek valamelyike>e.
Kicsit korultekintdbbnek kell lennunk
a be- 6s kimend bitek vegyes alkalma-
zds^ndl. A kifrand6 e>te7ceket ugy kell
elo^llftani, hogy a kimeneti bitek 6rt6ke
a kfv^nt 6rt^k, mig a bemeneti bitek
ertSke mindig logikai egy legyen. J6\
haszn6lhat6k erre a logikai utasitasok
mind basic-bol mind assembler- bol.
A beofvasott e>t6kbol a kimeneti bite-
ket figyelmen kfvul hagyva pedig meg-
kapjuk a bemeneti bitek eYtSket.
V^giil m^g arra hfvom fel a magneto-
font ishasznfildk figyelm^t, hogy D2-es
biten a ge> a magnetofon blllentyainek
6llapot6t figyeii, 6s ezek lenyomisa
eset^n ezt a bitet lefo!deli*azaz logikai
nulla szintre kdnyszerfti.

Rendszeres olvasdja vagyok a BIT-LET
mellSkletnek. Mint e*szrevettem, gyak-
ran szerepel benne az ATARI 800 XL
tlpusu g6p is. Mivel 4n Hyen geppe!
rendelkezem azt szeretnSm kSrdezni
onoktSJ, tudj6k-e, hogy hoi lehet ehhez
a gtphez konyveket kapni?
Szitegyi J&nos, 2451 Ercsi Pf. 18/

K

Ugy tOnik, a szamitastechnikai kony-
vekkel is foglaikozb kiaddk mig nem
ibredtek r6 arra. hogy az Atari-gdpek
is egyre szelesebb korben terjednek
IVfagyarorsz^gon. Az egyetlen, ezzel
kapcsolatos kotet a Novotrade „He-
tedh^t Atari 800 XL" cfmu kiadv^nya,
Vitray P#ter munk^ja— mSst egyelore
ne is keressen a kdnyyesbpltokban."

Olvasdnk Schuman Ada~mt (1121 Bp.,
Csorna u. 1.) Irja:

Nekem C 76-os g6pern van, amit igen
J6 gGpnek tartok. M6gis tepten-nyomon
azzal taldlkozom, hogy a C 64 ennyivel
meg annyival Jobb, a C 16 olyan rossz
konstrukcid, hogy ma~r nem is gy6rt~
frk.
Olvas6nk 3 ke>dese, 6s a rovid vaJa-
szok

:

1. TSnyleg abbahagytfk a C 76 6s a
Plus/4 gy6rt£s4t? Ha igen, mie'rt?
A C 16 gySrtasat valdban le6llitott6k.
Oka az, hogy ott van a nagyobb mem6-
ri6ju, tobb be6pitett programot tartal-
maz6 Plus/4, amely kompatibilis vele.
A C 16 egySbkent egy6rtelmQ kudarc
volt, a Plus/4 is majdnem. F6 oka

:

a szoftver hianya. A mai sz6mftdg6p-
piacon gyakorlatiiag az ddnt, hogy mi-
lyen hamar, milyen minds6gG 6s meny-
nyisegu szoftver k6szul. Term6szetesen
6ri6si elony, ha kor6bban meglevd
programok v6ltoztat6s n6lkul futnak.
(Id. IBJVT)

2. C 64-en m6r tobbszor tal&lkoztam be
SZ&I6, s&t Sneklo programmal.
Lehet-e a C 16-ra is beszSdszimulMor
programot frni? (Ha esetleg van Hyen
a Szerkesztds4g birtokaban, tegySk
kozze-f)

Elvileg nines akad6lya a besz6dszintet.
zalasnak, b£r nekiink nines ilyen prog
ramunk. IV/riut6n a Spectrum (egy6bk6nt
meglehetosen kev6s szoig6!tatast nyuj
t6) „hanggener6tor6ra" Irt besz6dszin
tetiz6tort is hallottunk m6r (sot, meg is
lehetett 6rteni), ezek ut6n az enn6l
hardveresen is tobbet tud6 C 16-on en
nek nyilvSn nines akad6lya.
3. Hi6nyoss6g, hiba-e, hogy a C 16-on
nines SPRITE? Ha igen, mi helyettesi
ti?

Nem hiba. Az, hogy hi6nyoss6g-e, fel
fog6s k6rd6se, nyilv6n sokszor (kiild
nosen jat6kok eset6ben) I6nyegesen
egyszerQbb az 6let a SPRITE mellett.
Szoftveruton azonban (mint sok min
den egyebet, ezt is) lehet ,,szimul6lni'

J

azaz I6nyeg6ben szoftverrel helyetteslt
heto.
Sajnos, jelenleg ez sem 611 rendelke
z6sunkre.

A szamitogepprogram

nem kivansagaid,

hanem utasitasaid

szerint mukodik!
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m.

MielStt elddnti, hogy kitdlti-ef kftrjtik olvassa el

a 17. oldali vez6rcikkiinket.

A SZERKESZT6 AZERT VAN, HOGY A LAP
OLYAN LEGYEN, AMILYENEK AZ OLVASOl
fippen ez6rt kSrjuk, hogy szfveskedjen az aldbbi
kirddsekre v£laszolnf, s vilaszaif eljuttatni szer-

I

kasztgs6gunkbe.) _^ _^ _J
Szerfntem fdldsiegesek a lapban a kdvetkazS rovatok:
<megfele!6 a!6htizand6)

programaj
r

6nfat - vallat6 - hfroldal - posta - g6pnyerfi -

hardverotletek - szoftverotletek - egy6b:

J6 lenna, ha tdbb programot kdzdinenak a lapban:

Spectrumra - Atarira - C 64-re - C 16-ra - Primdra -

TVC-re - HT-re - egy6b:

Sxfvesen olvasna-e tdbbet a lapban a magasabb kata-
$d>iaj£ gepekrdl, a azamftaatachnika csticstechnologi*-
fardi?

igen - nem
Vannak-e olyan rovatok, amalyaket azaratna gyakrabban
vagy nagyobb tarjadalamban l*tnt a lapban? Ha igan,
maiyak azak ?

Egyatert-a azzai, hogy a BIT-LET ritkfekdzd! j*t6kprog-
ramokat, a akkor ia eaak logikai tfpuatiakat?

igen - nem
drtiina-a ha agy olyan 6j rovatot fndftanank, amalyban
kdzkezan forg6 jat6kprogramok magoldaaait, tarkapait,
drdkaletait adnank kdzra.

igen - nem
Szfvaaan olvaana-a tijabb Vatlatdkat, a ha igan, milyan

&riUna agy olyan rovat Utrehoxasanak, amalyban szoftve-
raket taaztalnank? Ha igan, milyan tlpusu programokat
keUeno abben a rovatban dn azarint vizsgaJnf? (Tdbb ia
alAhtizhatd)

j4t6kprogramok - felhaszn6!6i szoftverek- oktat6 prog-
ramok - egyebek:

J6 lenne-a ha a BIT-LET randazaraaan kdzttlne olyan
cikkaket, ameiyek az IBM as IBM kompatibilia gapakkal
fogfalkoz6knak sz6inanak?

igen - nem

KSrjuk, hogy amennyiben egy6b kdzolnivaldja van, szf-
veskedjen ezt kulon Iev6lben csatolni a kitoltott fvhez.

A lapot kitoltfi 6letkora:

foglalkoz6sa:
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EPROM SPECTRUMHOZ
A Spectrum-tufajdonosok nagy probl6m6jar hogy a
gyakran hasznSIt sa|5t (nyomtatd vez6rlfi, htbakezelfi
stb.) rutinokat ailanddan be kell tdlteni a memdriSba.
Ennek az elkerul6se 6rdek6ben cSIszeru a programokat
EPROM-ba 6getni.

Ezt at EPROM-ot azonban a 65k~s mem6riatartom6-
nyon beltil kell elhelyezni, mivei a Z80-as processzor
m6sk6ppen nem 6ri el. Aftateban ezt vagy a RAM me-
mdria egy r6sze helyett, vagy - egy kapcsold 6ramkdr-
rei - a ROM-mal p6rhuzamosan 6pitik be. Mind a k6t
megold6s h6tr6nya, hogy fgy az EPROM 6s alatta I6vfi

memdria nem haszn6lhat<5 egyszerre.
Kevesen tud|6k azonban, hogy a ROM-ba 1170 byte
egybefuggfi szabad teriiiet van. Ennek a teriiletnek a M-
haszn6l5s6ra k6t Iehet6s6g is van.
Az els6, hogy egy 16k-s EPROM-ba a teljes ROM
tartalmat 6t kell 6getni, a megfelelfi teriiiet kiv6te!6vel
6s ide a megfelelfi programot kell be6getni. Ennek a meg-
oldisnak az elfinye, hogy a ROM program kisebb hibii
is kijavfthat6ak fgy. HStrSnya azonban, hogy ha a mi
programunk helyett akarunk ism6t ujabbat beirni, akkor
iijra cser^lni kell az eg6sz 16k-t fgy egy-k6t 1k-s ruti-

nunk is rengeteg p6nzt em^szt fel.

A m^sik m6dszer, hogy csak egy kisebb, 1 vagy 2 k-s
EPROM-ot haszn£lunk fel, 6s ezt kapcsoljuk egy kutsd
Sramkorrel a megfelelfi cfmek eset6n a ROM hely6re.
Mivel a ROM-ban a szabad teriiiet 386E-3CFF cfmek,
ez6rt a cfmz6s egyszerusft6se 6rdek6ben c6lszer0
a 3800-386D teriiiet tartalmSt v6ltozatlanut be6getni
mind az 1, mint 2k-s EPROM-ba:
Igy az 1 k-s EPROM eset6n {2758) 386E~3CFFkdzti 914
byte-os terulet haszn6lhat6 fel szabadon.
A 2k-s EPROM elfinye, hogy a 32-128 k6d0 karakterek
form6j6t tetszfilegesen 6tdefini6lhatjuk szebb form6j0ra#

a RAM foglal6sa n6lkiil. A karakterek form6]a a 3D00-
3FFF teruleten van, fgy ezt a teriiletet m6dosft6ssal, vagy
an6lkul, de be kell 6getniink. Teh6t ekkor a 386E-3CFF
terulet 1170 byte-ja haszn6lhat6 fel.

A rajzon jeidit vezet6keken kfvCif term6szetesen be kell

kotni a t6p, fold, adat 6s cfmvezet6keket is.

A SEL JelQ vezet6kre 1k-s EPR0M-n6l az A10, 2k-s
EPR0M-n6i az MREQ jelet kell kotni.

Krizsik LSszld Hantos, Nagyldki u. 6.
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Ats: OXFORD PASCAL C64-esen
~ Novotrade, 221 o., 1 50 Ft.

(A tobb mint egy 6vtizede elterjedt
j6l strukturSIt, de a rnikrog6p-tulajdo-
nosok 6ltai ritkcin haszn6lt programo-
z6si nyelvrel ad hasznos inform£ci6-
kat a kotet)

Kovgcs : Sakkprogramozdsrdl
mindenkinek - Novotrade, 241 o
239 Ft
(Val6ban mindenkihez sz6l a kotet:
a kezd6 sakkoz6kt6i, iiietve a kezd6
programoz6kt6l a legmagasabb szintig,
Mindegyikuk megtaiSIja azt az elj<§-

r6st algoritmust ami felk6szults6gi
szintj6nek megfeleL)

SzScs Ervin: A sz£mftdg6p teg-
naptdl holnapig - MQszaki
K5nyvkiad6, 136. o„ 48 Ft.
Ugy tunik, hogy a Muszaki Konyv-
kiad6 „r6&llt" a kezd6knek, a laikusok-
nak sz6I6 sz6mit6stechnikai konyvek
kiad6s6ra, amelyek nem a programo-
z6s mik6ntj6t pr6b6lj6k minden6ron
belesdlykolni az o!vas6k fej6be, ha-
nem a sz6mit6g6p mibenl6t6t, sz6les
kord. alkaimazasi Iehet6s6geit igye-
keznek ismertetni. Juniusban az „Els6
konyvem a mikr6kr6l" cfmij kiadv6ny-
r6l sz6!tunk - amit a Novotrade-del
kozosen jelentettek meg 6s m6ris
itt az tfjabb, hasonl6 t6m£jti konyv.
Lehet persze, hogy ez az egybees6s
csak a nyomdai 6tfut<§s szesz6ly6nek
koszonhet6, de mindenesetre hasznos
hogy az olvas6 ig6nyei szerint v6)o-
gathat a hasoni6 t6m6jti konyvek ko-
zui.

Ami tov6bb er6sfti a k6t kotet hason-
I6s6g6t: tuiajdonk6pp mindkettfi k6-
peskonyv. Mfg azonban az , a Els6
konyvem..." a szovegbe be6pftett
szfnes k6pekkel illusztr6lja mondani-
val6j6t - iiietve a k6pek teszik ki a
kotet nagy r6sz6t-, addig „A szSmftd-
g6p ..." szerkeszt6si koncepci6ja m6s:
minden mSsodik oldalon egy-egy
eg6szlapos (fekete-feh<§r) iliusztr6ci6,
a kovetkez6n pedig a hozz£ tartozd
szoveges fejezet.

Ezt a szerkeszt6si koncepci6t koveti
az egesz kotet: ha felutjuk, a bal oldali
lapon a k6pet I6tjuk, jobb oldalon pe-
dig a hozzStartoz6 szoveg o!vashat6.
A szerz6 a kotet elej6n fgy fogalmaz:
,,Tal6n sikerul a szem!6ltet6 k6pek 6s
a hozz6juk tartoz6 szoveg segfts6g6-
vel egyuttesen meggyflzni az Olvas6t
arr6l, hogy a kultCira egy 6s oszthatat-
lan, 6s hogy annak ma m6r szerves
r6sze a technikai kultiira, s hozz6
tartozik a sz6mft6stechnikai kultura
is." Mindezt valamivel idfisebb kor-
oszt6llyal igyekszik tudatosftani, mint
a kor6bban emlftett kotet - erre utal
a nagyobb terjedelem, a komolyabb,
elemz6 hangnem is. Csakhogy...
A kotet 6rdemi r6sze, azaz a szoveg
ellen nem lehet 6rdemi kifog6sunk
A k6p#k azonban ... Nos, a kotet gra-
fikai kidolgoz6sa csapnival6 - 6s ez
ann£l nagyobb hiba, mert a szerz<5 is
egyenia fontoss6got tulajdonft a k6-
peknek 6s a szovegnek. A k6pek egy

r6sz6t rajzok, masik r6sz6t f6nykepek,
harmadikat pedig e kett6 kombin6-
ci6ja teszi ki. A karikaturaszeru raj-
zok j6pof<5k, 6s 6rz6keltetik is a szem-
kozti oldal tartalm£t - nem is ezekkel
van bajunk.

A fotbk azonban annyira hom6Iyosak,
sziirk6k, t6nustalanok, hogy az m6r
alfogadhatatlan. Ahoi pedig a fotdkat
a rajzokkal kombin6lj6k, ott - nines
r6 jobb sz6 - borzalmas eredm6nyek
szulettek. File- vagy tustollal Straj-
zolt seszfnu fot6k pr6b6lnak illeszked-
ni a hozz6juk erfiltetett grafik6khoz.
A h6borg6s ut6n n6zzuk azonban az
6rdemi r6szt a szoveg tartalm6t!
Azt m6r emlftettuk, hogy a grafikus
6s a szoveges oldalak felv6ltva kove-
tik egym6st - de azt m6g nem, hogy
minden szovegoldalnak kulon cfme
is van. Nem rossz ez, hiszen fgy
minden fejezet eg6szoldalas illuszt-
r6ci6t kap - de vannak h6tulut6i is
A ..fejezetnek" megfelelfi egyoldalas
szoveg n6hol kiss6 terjengfis - ez for-
dul eld, persze, ritk6bban, hiszen az
egyoldalas megkot6s hatalmas korl6-
tot jelent ilyen t6makorok eset6ben -
m6shol viszont a szerz6 igyekszik
szinte az 6rthetetlens6gig tomorfteni
mondanival6j6t vagy pedig tobb
egym6st kovetkezfi fejezetnek hason!6
cfmet adva folytatja ugyanannak a
teruletnek az ismertet6s6t.

Ennek ellen6re \6 6ttekint6st ad a ko-
tet a sz6mft6stechnika mCiltj6r6L tor-
t6net6r6l, fejl<5d6s6r6l, 6s jelenlegi
helyzet6r6L Mondanival6ja I6nyeg6-
nek tekinti a szerz6 az algoritmus
fogalm6nak, alapjainak megismerte-
t6s6t.

A kotet I6nyeg6ben n6gy f6 r6szre
oszthat6. (Erre ta!6n a szerz6 sem
gondolt konyv6t 65 r6szre osztva.
fgy lehet hogy feloszt6sunk esetle-
ges, 6nk6nyes.) Az els6, legvasko-
sabb szakasz a sz6mft6stechnika tor-
t6net6vel foglalkozik. Itt a konyv a
felt6telezhet6en tizen6ves olvasdk sz6-
m6ra )6 6ttekint6st nyujt a sz6mft6s-
technika kia!akul6s6r6l. a XX. sz6zad
elej6ig. A - szerintunk - osszefogla-
I6st jelent6 „A technika fejl6dese" fe-
jezetben olvashat6 vulg6r-marxista 6r-

te!mez6st viszont vai6szfnuleg m6r a
tizen6vesek is idegenkedve oivass^k.
A m6sodik r6sz egyfajta elm6leti tudni-
val6k gyujtem6nyenek tekinthetS: sz6
esik itt a szamft6g6pek programoz^-
s6nak a!apelveir<5l, a g6pek 6itai hasz-
nfilt algoritmusok alkaimaz^s^r6L a
sz^mit6g6p-gener^ci6kr6L az infor-
m6ci6k feldolgoz^s^r6l. Itt is lehetnek
persze kifog^saink a tartalommal szem-
ben. fgy az inform^ci6val, informati-
k6val foglalkoz6 fejezetek meglehetfi-
sen terjeng6sek, ugyanakkor nem so-
kat mondanak - hogy mi is informS-
ci6elm6leti kifejez6ssel 6ljunk: redun-
d6nsak, azaz sok ism6tl6d6 ismeretet
tartaimaznak.
A harmadik r6sz foglalkozik az alkal-
maz^sokkal - 6s ez a konyv leghasz-
nosabb resze: az 6ltal6nosan vett sz6-
m(t6g6pes terme!6sir3nyft6st6l kiin-
dulva a szerzS sorra veszi a felhaszn6-
I6si Iehet6s6geket eg6szen a sportig,
m(jv6szetig, j6t6kig. Ekozben mindig
hangsulyozza: a g6p csak eszkoz az
ember kez6ben f csak arra k6pes, amire
programozz£k. Jelentfis terjedelmet
szentel itt a szerzS a robotok fejlesz-
t6s6re. gener6ci6ik ismertet6s6re -
s6t a sci-fi szerz6k ezzel kapcsolatos
v6iem6ny6re is.

Az ut6sz6nak tektnthetfi n6h£ny ol-
dalas negyedik r6sz a sz6mft6g6pek
tov6bbi fejl6d6s6vel foglalkozik. A
szerz6 itt k6t k6pet villant fel: az
egyikn6l meglehet6sen kozhelysze-
rOen egy nem tiil r6gi jap^n ki^llft6s

tapasztalataira hivatkozik, (napele-
mek, alakelemz6kf TV, Iemezj6tsz6,
h6ztart6s automatiz^l6sa) mint az el-
jovend6 nagy v6ltoz^sra. Vagyis a
szerzfi ettfil rem6li az ipar megv6lt£-
s6t? A m6sik k6p, a robotok t6mad6s6-
val kapcsolatban - a „R6mk6pek"
cfmet viseli - a Bibli£t6l J6zsef
Attil6ig id6z fr6kat kolt6ket arra a
v6gkovetkeztet6sre jutva, hogy a g6-
pek az embert szolg6lj6k.
V6gul is a szerz<5 m6g a legeslegutols6,
mindent osszefoglalb fejezetben sem
oszlatja el a kotet tizeneves olvas6inak
r6m6lmait: nem gy6zi meg 6ket a ro-
bott^mad6s Iehetetlens6g6r6l - de
ez tal6n nem is volt feladata.

TaltSt Jozsef
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KrtVAfkfiyK Af^munk augusztus 25-eit jelenik meg, addig
szatmtastechwka

AZ ATARI-NVER6 3. felapatAnak megoldasa
A kozolt program k6t, maximum 60
jegyu szamot szoroz ossze. A szorzast

a gyorsasag kedveert 1000-es szSm-
rendszerben vegzi. Elfiszor a beker-

dezett sz_mokat atvaltja 1000-es
szamrendszerbe, majd eloszor elv^gzi

a szorzast ugy, hogy a maradekot nem
viszi at, itt tehat 1000-nel nagyobb
(maximaiisan 19960020) ,.szamje-

gyek" keletkeznek. A kovetkez6 lepls-

ben tortenik jobbrdl baira a maradekok
atvitele. EzutSn nricir csak ki kell iratni

a szorzatot Az 1000-es szSmrend-
szert az indokoija, hogy egyr^szt ebbe
konnyu atfrni (6s innen visszafrni) egy
tizes szamrendszerbeli szamot m^s-
reszt ez a legnagyobb az ilyen tulaj-

donsagu alapszamok kozul, mivel mar
15 db maximum 9999*9999 nagy-
sagti sz_m osszeadSsakor a g6p kere-

kft. (Mi a programot C 16-ra irtuk, ha
valakinek a gepe m3r 20 db 999*999
nagyscigu szamot sem tud pontosan
osszeadni, annak at keil dolgozni a

programot 100-as sz£mrendszerre.)

A gyorsitSst elsfisorban az_ltal erjuk

el, hogy a szorzat jegyeinek kiszcimf-

tSsakor max. 3600 helyett csak max.
400 szorzcist vegzunk el. (A gep k6t

v£ltoz6ban t£roft 3 jegyu szamot kb.

ugyanannyi idfi alatt szoroz ossze,

mint k6t egyjegyflt!)

N6zzuk a programot soronk6nt!

A 10-es sorban dimenzionaljuk a T
tombot melynek ket „soraban" a ket

6sszeszorzand6 szamot t£ro!juk 1000-es sz£mrendszerben, „hatulr6l el6re",

teh£t az elso helyen az utols6 szSmjegyet; s az E tombot mely hason!6 m6-
don fogja tartalmazni a szorzatot

2© F0RI«1T02
39 INPUTR* • L=LEM «•. R* > = L I >-<L
4© FORJ= 1 TOL <: I ' T <•'. I * J > --VRL < M
50 PR I NT : PR INT = PR INT NEXT I

i-Zy/3 - IFL>60THEN30
XO*< "©9 M +R*, L+3-3*J,3>> NEXTJ

A 20-50-es sor bekeri a k6l szamot s 1000-es szamrendszerbe cttalakftva

eltarolja oket a T tombben. Ha 60 jegynel hosszabb szamot frunk be, ujra

kerdez. L (1) ill. L (2) azelso, ill. m^sodik szam hossza lesz 1000-es sz£m-
rendszerben (ill. az egesz reszuk lesz a hossz, de csak ciklus fels6 hatara-

k£nt haszn£ijuk 6ket, (gy ez nem zavar).

A 40-es sorban v6gezzuk az cttalakitist, a „00" string A$ ele fr^s^ra csak az
els6 szcimjegy meghatcirozasa miatt van szukseg.

SO FQRH— 1TQL <'.2 > FORJ-tTQtX 1 > : E< J : H— 1 > -EC>»H-"- 1 > T < I , J>*TC2, H> : HEXT-J , H

A 60-as sor sz^mitja a szorzat „sz£mjegyeit" (maradSkatvitel nelkul), itt j6l

jon, hogy a sz£mokat „h£tu!r6l eldre" irtuk fel, kulonben az egyes sz£mjegy-
szorzatok helyet nehez lenne meghat^rozni. Megjegyezzuk, hogy itt (is)

hasznciijuk a BASIC ama tulajdons^g^t hogy RUN hat^s^ra a v3ltoz6k
null^z6dnak; ha a programot szubrutinkent szeretn§nk haszn^lni, akkor
ezekrfil a null^sokrdl is gondoskodni kell! ______

FOR.j-j.TO40 : T~ INT <E <J > / 1©08 > : Z=E<: J>-1996*T • EX-J- *ECJ+ 1 >~E<J+ 1 > *T : NEXT-
J'

A 70-es sor teszi helydre a maradekokat a szorzatban jobbr6l balra haladva.

fiy K-- i
: FOR.J— :

:
Ti;,: }.:":<

\

.!-•• -
1, = IF£\(J ? ^onNDKTi-lENNIDa.J = PRINTS END

90 PRIMTR IGHT» <

.

,, +STR*<E<;. J>~<K>0>?!j 1S08> , 3> ;
: K-0 : NEXTj • END

A szorzat kifrat3s£t a 80-90 sorok v6gzik, a K kapcso!6 mutatja, hogy el-

kezdtuk-e m^r a kifr^ist Erre azdrt van szukseg, mert a sz&m elej^n 0-kat

nem szeretn^nk kifratni. A ciklus a 80-as sorban csak ugy tud befejezfidni,

ha a szorzat 0, ekkor ezt a 0-t ki kell iratni

!

A 90-es sor k ki egy valbdi 1000-es szamrendszerbeli sz_mjegyet ha ez az

els6 kifrand6 ilyen sz_mjegy, s nem 3-jegyu, akkor nem kell 0-kat frnunk

az elejere, a k6s6bbr sz^mjegyek eset6n viszont kell. Ezt v6gzi el a K kap-
csol6 6rt6k6t6l fuggoen a RIGHT$ fuggv^ny.
A program futaslt kis szorzand6k eset^re gyorsfthatn^nk egy picit ugy,

hogy a 70-es es a 80-as sorokban a 40, ill. 41 (amely helyett eteg lenne

40-et fmi, k6t, maximum 60-jegyu szorzata maximum 120 jegyO) helyett

INT(L(1)) + INT(L(2))-t frnunk.

GEPNYER0! JON ! GEPNYER©! JON! GEPNYE
A g6pszerzo tcirgyalasok ugy tunik, eredmennyel j^rnak, fgy fg^rhetjuk, hogy
jovo h6napban ism6t indftunk egy h^rom-n^gy h6napos p^ly^zatot, amely-
nek dija egy gep lesz. (A helyzet az, hogy lapZcirtciig

sem sikerult a kipontozott r6szt kitolteni, fgy hat marad a titok, titok egy
ijjabb h6napig.) Addig is bemelegftesnek egy ]6 kis feladat amely nem
konnyu, de amelyhez kellfien 6rt6kes di'jat is aj^nlunk:

K&rjjuk Sevagni _s a !ev6lre
felragaszfani ! Befculdesi
hatarido: 1987. augusztus 31.

1 . dij : 3000 forintos Centrum-utalv6ny
2. dij: 1000 forintos Centrum-utalvdny
3-7. dij : 200-200 forintos Centrum-utalv6ny
A feladat a kovetkezS:
Ogy hisszuk, hogy a buvos kock£t (az eredeti, 3*3*3-as kock^t) mindenki
ismeri, fgy Iefr^s^t6l eltekintunk. A feladat ezzel kapcsolatos lesz/nem egy
teljes buvos kocka programot kell fmi, c$ak annak egy r6sz6t.

A feladat k6t r6szbSi All:

Tal^ljanak ki egy adatstruktur^t, melynek segfts£g6vel a sz^mft6gepben
t^rolhatjak a buvos kocka egy-egy helyzet6t. Az adatstruktur^t szoveggel

kerjuk leirni, s roviden megindokolni, hogy midrt ezt v^Jasztottik. A v^iasz-

t^snal a fo szempont az, hogy az adatstruktura min^l jobban megfeleljen

egy esetleges buvos kocka programnak (mely a kock£t tetsz6leges elforga-

tott helyzetb6l alapallapotba „tekeri'
r

vissza).

frjak meg (BASIC-ben) a program elej^t, amely a megfelelo tomboket di-

menzion^lja. esetleg seg6dv6ltoz6kat vezet be, s ad nekik ert^ket; valamint

egy szubrutint, mely inputonkent a kocka egyik lapjanak megfelel6 bels6

k6dot es egy 1 es 3 koz6 es6 szamot kap, s az adatstrukturSn „e!v^gzi" a

megfele!6 oldalnak az 6ramutat6 j^s^val egyir^nyd 90, 180, ill. 270 fokos

eiforgatascit. A programot papiron kirjuk bekuldeni I
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